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Motie referendum provinciefusie

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 september 2013 4 ter
behandeling Statenvoorstel Zienswijze op herindelingsontwerp voor de samenvoeging
van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Constaterende
dat het herindelingsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zal leiden tot opheffing van de provincie Utrecht

dat de minister van Binnenlandse Zakennzijnbrief van 14 december 2012
heeft aangegeven het vanzelfsprekend te vinden dat de inwoners van de
provincies intensief bij de besprekingen zullen worden betrokken

dat motie 14 waarin GS werd opgedragen een referendum uit te schrijven over
deze provinciefusie met een ruime meerderheid werd aangenomen

dat na de commissie BEM van 16 sepember jl. het er op lijkt dat de
meerderheid aan de motie 14 is ontvallen

dat het niet zeker is dat het advies van de Raad van State over dit
herindelingsontwerp al beschikbaar is ten tijde van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014, het moment waarop het referendum van
motie 14 was voorzien

dat de door de provincie Utrecht gehouden peiling niet de waagbevatte of de
respondent al dan niet kon instemmen met de fusieplannen zoals die voorliggen

dat een peiling geen referendum is

Overwegende:
dat met dit beleidsvoornemen er een einde komt aan 1200 jaar van enig
zelfbestuur in de provincie Utrecht;

dat dit een waagstuk is dat alle inwoners van de provincie Utrecht aangaat.

Spreekt als haar mening uit:

dat een existentiele vraag als het opheffen van een provincie niet kan worden
voorbehouden ¿ran een meerderheid in de Staten Generaal zonder kennis te
nemen van de opvatting van de inwoners van de betreffende provincie.
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Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

Alle voorbereidingen te treffen voor het houden van een raadgevend
referendum om zo een antwoord van de bevolking te krijgen op de vraag of zij
hun provincie willen opheflen om de vorrning van een nieuwe provincie,
bestaande uit Flevoland, Noord Holland en Utrecht, mogelijk te maken en dit
referendum uit te schrijven zodra het advies van de Raad van State op het
desbetreffende wetsontwerp beschikbaar is en dit referendum zo mogelijk
gelijktijdig met een andere verkiezing te laten plaatsvinden ten einde
de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Het referendum dient voor de behandeling van het herindelingsontwerp in de
Eerste Kamer te zijn gehouden

De uitslag van het als uitgangspunt te kiezen voor verdere
stellingname minister.

En gaat over tot deor$etan de dag.
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